تبارشناسی حرکات آیینی موزون با سماچه (فرایند تاریخی و خاستگاه اجتماعی
 -اعتقادی)

یعقوب آژند
سید ناصر آقایی
***
شاهرخ امیریاندوست
*

**

تاریخ دریافت۹۸/5/۱5 :
تاریخ پذیرش۹۸/۷/۱9 :

چكيده

حرکت موزون با سماچه که تحت عنوان مصطلح «رقص با سماچه» در این پژوهش بررسی شده است ،ابزاری بوده که در

آئینهای پیش از تاریخ استفاده شده ،اما همچنان در اجراهای به روز رقصهای آئینی مورد توجه میباشد .مقالة حاضر با هدفی
کاربردی در تالش است که منشاء ،پیدایش ،خاستگاه ،روند و عوامل وابسته به این پدیده را نمایان ساخته و بخشهای مغفول
مانده در مطالعات این هنر را مرور و بازکاوی کند .مسئلة اصلی پژوهش واکاوی عوامل مؤثر در شکلگیری و تداوم رقصبا
سماچه است .روش پژوهش کیفی با رویکردی توصیفی تاریخی است و بر اساس مطالعات کتابخانهای و جمعآوری اطالعات
مکتوب انجام شده است .نتیجة حاصله نشان از آن دارد که «رقص با سماچه» جزء الینفک زندگی و ممزوج شده با جهانبینی
فراروایتی مردمان عصرهای گوناگون است که با وجود وابستگی به روند و فرایندهای مختلف اجتماعی و اعتقادی محیطی هر
زمان ،همواره تداوم و حضوری مستمر داشته است.

کلیدواژهها :آیین ،اسطوره ،رقص با سماچه ،آنیمیسم ،پیش از تاریخ

*** .دانشجوی دکتری پژوهش هنر ،دانشگاه تهران ،ايران (نویسنده مسئول).
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* .استاد ،دانشگاه تهران ،ايران .

**استادیار ،دانشگاه تهران ،ايران.

Email:yazhand@ut.ac.ir
Email: aghai@ut.ac.ir
Email: Shahrokh.amirian@gmail.com

فصلنـامۀ علمی
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روش تحقیق
روش تحقیق این مقاله کیفی و با رویکردی تحلیلی-
تاریخی است« .محققين كيفي وارد شرايط مورد عالقة
خود ميشوند ،چرا كه آنها به محتوي و زمينه مورد
پژوهش عالقهمندند .عقيدة آنها بر اين است كه بهترين
راه براي درك فعاليتها مطالعة آنها در شرايط واقعي
وقوع آنهاست .همچنين آنها معتقدند كه رفتار انسان به
اندازه زيادي تحت تأثير شرايطي است كه در آن ،اين
رفتار رخ ميدهد .تدوين محتوي و زمينه مستلزم اين
است كه تمام دادهها فقط با توجه به موقعيت يا محيطي
كه در آن جمعآوري شدهاند ،تفسير شوند» (دالور،
« )316 :1389تحقیق تاریخی ،از آن دست تحقیقاتی
است که بر موضوعی معین که در گذشته و در یک
مقطع زمانی مشخص اتفاق افتاده ،صورت میگیرد .از
آنجا که در فاصله دو زمان مشخص در گذشته،
رویدادهایی بهوقوع پیوسته و ابزاری تکمیل گشته است،
بنابراین تالش محقّق در روش تاریخی بر آن است که
حقایق گذشته را از طریق جمعآوری اطالعات ،ارزشیابی
صحت و سقم این اطالعات ،ترکیب دالیل
و بررسی ّ
مستدل و تجزیه و تحلیل آنها ،بهصورتی ّ
منظم و عینی
ارائه کند و نتایج پژوهشی قابل دفاع را در ارتباط با فرض
یا فرضهای ویژه تحقیق نتیجه بگیرد» (نادری و سیف
نراقی.)66 :1385 ،
پیشینة پژوهش
پژوهشگران پس از بررسی فراوان در خصوص
حرکات موزون و رقص با سماچه تحقیق خاصی را
مشاهده نکردهاند و میتوان ذکر نمود عنوانی که براساس
آن پژوهش حاضر صورت گرفته است بدیع و نو میباشد.
با این حال میتوان پژوهشهای مرتبط با رقصهای
آئینی را به شرح زیر برشمرد.
فخز ،غزال(« )1390بررسی و مطالعه تحلیلی رقص
آیینی «آفر» در تربت جام» ،پایان نامة کارشناسی ارشد
پژوهش هنر ،استاد راهنما :سعید زاویه استاد مشاور:
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مقدمه و بیان مسئله
رقص شکلي فرهنگي است که از فرآيندهای
خالقانهای در دست کاری بدن انسان در زمان و مکان،
حاصل ميشود .شکل فرهنگي تولید شده ،اگرچه گذرا
است ،محتوايي ساختاريافته دارد و بیان بصری روابط
اجتماعي و احتماالً مبحثي از يک سیستم زيباشناسي
دارای جزئیات دقیق است که به طور حتم قلمروی
انسان شناسان است (کیپلر .)32 :1978 ،در راستای
تاریخ هنر رقص نیز ،محققان و پژوهشگران بسیاری به
مهمی اشاره میکنند و از میان محققان ایرانی
نکات ّ
میتوان از یحیی ذکاء ،منوچهر شیبانی و جهانگیر
نصری اشرفی یاد کرد .به باور شیبانی (،)4 ،1342
میتوان موسیقی و رقص را از کهنترین انواع هنر
دانست ،و از نظر ذکاء ( 45 ،1342و  )44اجرای حرکات
موزون در بدو امر در جمع و حرکات دسته جمعی بوده
است .نصریاشرفی (1379؛  ،1383ج 1و ج )3نیز به
بکرات به آئین ،رسوم و مناسکی اشاره میکند
وضوح و ّ
که رقصهای ابتدایی اجتماعات بدوی از اجزای الینفک
آنها بودهاند .پس برای پرداخت به موضوع بحث حاضر،
که پیشینۀ رقص با سماچه است ،الزم است به دوران
پیش از تاریخ بازگردیم .چنانچه در روند مطالعات ،هم به
انسانهای بدوی را میبایست مورد مطالعه قرار داد و هم
نگاه ویژه ،به افرادی که هنوز با الگوهای بدوی خود در
برخی از نقاط جهان به سر میبرند ،و آئینهای
دستهجمعیشان با زندگیشان عجین بوده و هست.
نگارندگان جستار حاضر نیز برپایة یافتههای علمی
پژوهشگران و با تکیه بر شواهد بدست آمده ت ّوسط
باستانشناسان و تاریخنگاران ،ضمن بازخوانی مبحث
رقص با سماچه ،به دنبال این موضوع در چارچوب و
بافت آئینی  -هنری آن ،خواهند بود .بهمنظور نیل به
این هدف ،در ابتدا تعاریف «رقص»« ،رقص آئینی»،
«سماچه» و «رقص با سماچه» ارائه شده و در ادامه
شواهد و منابع مرتبط با وجود شکلگیری و عوامل مؤثر
بر این گونه از رقص ،از دو منظر اعتقادی و اجتماعی
مقدمات ،قدمت،
بررسی خواهد شد ،تا با تکیه بر این ّ
دلیل وجودی ،نوع ،گونه و رستة رقص مزبور ،در کنار
کیفیت و هدف این پدیدة انسانی ،مورد واکاوی قرار

گیرد .از این روی مسئلة اصلی پژوهش حاضر واکاوی
عوامل مؤثر در شکلگیری و تداوم رقصبا سماچه است.

�������������������������������������������������������������������������������������������� � )یداقتعا  -یعامتجا هاگتساخ و یخیرات دنیارف( هچامس اب نوزوم ینییآ تاکرح یسانشرابت

رقص
واژه رقص را ،معادل  Danceالتین ،که در ادبیات
پارسی واژهای عاریتی و مصطلح شده از ادبیات عرب
است ،جانشین واژه و مفهوم «بازی» -دورتر :واژیک،
وازیک ،وازی-پارسی ،که دارای وجه تسمیه و کاربست
وسیعی بوده است ،میدانند (نک :نصری اشرفی،1379 ،
)8؛ در تعریف مفهوم رقص ،محفوظ ()180 ،1388
معتقد است که «رقص ،به حرکت درآوردن هماهنگ
اندامهای بدن به همراه موسیقی است که براساس
کشش و نیازی طبیعی ،به منظور احساسهای فردی و
اجتماعی و نیز برگزار کردن آئینها اجرا میشود».
گارودی ( )18 ،1389نیز واژۀ  Danceرا دارای ریشهای
مشترک در تمام زبانهای اروپایی میداند و میگوید:
«ريشة كلمات «،»Tanz« ،»Danza« ،»Dance
« »Danseكلمة « »Tanسانسكريت است كه به معناي
«كشش و تمدد» است .رقصيدن به معناي احساس و
بيان رابطة انسان با طبيعت ،با جامعه ،با آينده و با
خدايان است؛ با حداكثر كشش و قوت ممكن .رقصيدن
قبل از هر چيز ،به معنای استقرار رابطهاي فعال بين
انسان و طبيعت است ،به معناي شركت در حركات
كائنات و تسلّط بر آن».
این گفتار گارودی گذشته از تعریفی که از رقص
مستتر در خود دارد ،نشان دهندة بُعد فراگیری مکانی،
زمانی ،جغرافیایی ،فرهنگی این مقولۀ وسیع و
جهانشمول است ،که از شرق و غرب جغرافیایی جهان
قابل پیگیری است .مشترک بودن ریشۀ واژۀ رقص در
زبانهای مختلف ،در نگاه ا ّول ذهن را به جهانشمولی
هنر رقص رهنمون میشود و چرایی انجام آن را به ذهن
متبادر میکند.
دانشمندان علوم اجتماعی تماماً استدالل جمعزیست
بودن انسانها را از بدوّیت تأیید میکنند (رک:
آریانپور )1380،و این جمعزیستی ،خود ارتباطهای
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ایرج داداشی ،دانشگاه هنر تهران.
در این پژوهش ،سعی شده تا برخی از تعاریف هنر
رقص و جایگاه آن در تمدنهای مهم جهان بیان گردد
و پیشینه و روند شکلگیری این هنر در ادوار تاریخی
ایران بررسی شود .همچنین برخی از تعاریف آیین و
رقصهای آیینی مطرح شده و رقصهای آیینی در گذر
دورههای تاریخی در ایران بررسی گردیده است .سپس
با استفاده از تصویر ،به شرح و تحلیل و معنایابی
حرکتهای رقص آیینی «آفر» شهرستان تربتجام که
در دو موضوع کشاورزی و قالیبافی اجرا میگردد،
پرداخته شده است.
هاشمپور ،محسن(« )1392مطالعة حرکات موزون
در نگارههای مکتب هرات و تبریز صفوی» ،کارشناسی
ارشد پژوهش هنر ،استاد راهنما :کاظم چلیپا استاد
مشاور :خشایار قاضیزاده ،دانشگاه شاهد ،دانشکده هنر.
این پژوهش با هدف مطالعة نگارههای شادی و طرب
دورة صفوی و مکتب هرات انجام گرفته است .نتایج
حاصله حاکی از آن است جنبة آیینی و مراسمی رقصها
در معدودی از نگارهها به چشم میآید ،مانند رقص
دیوان که نشان دهندة یک رقص آیینی است و سماع
دراویش که نوعی رقص آیینی محسوب میشود.
حقپرست ،معصومه (« )1395نشانهشناسی رقص
سماع از دیرباز تاکنون» ،کارشناسی ارشد پژوهش هنر،
استاد راهنما :مهتاب مبینی استاد مشاور :رحمت امینی
دانشگاه پیام نور تهران ،دانشکده هنر و معماری.
رقص سماع تکامل یافتة رقصهای آئینی است.
هدف این پژوهش شناخت نمادها و نشانههای مشترک
بین رقصهای سماع با یکدیگر و اشتراکاتشان با
رقصهای باستانی میباشد.
جمشیدی ،زینب («.)1395بررسی نقوش آیینی و
رقص بر روی سفال در دوران پیش از تاریخ ایران»،
کارشناسی ارشد باستانشناسی  -پیش از تاریخی ،استاد
راهنما :فریده شیرانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
مرودشت ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
طی سدههای گذشته هزاران قطعه سفال از
محوطههای پیش از تاریخ ایران ازجمله تپة موسیان ،تپة
سیلک و غیره به دست آمده که به نقشهای اسرارامیز

انسانی مزین شده است .این تحقیق هدفش بررسی
پیشینه رقص و آیین ،شناخت سفالهای دارای این
نقوش و دستهبندی کردن آنها از نظر سبک و نماد
آیینی میباشد.

فصلنـامۀ علمی
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خاصی را میطلبد .براکت معتقد است که :آنچه در
بررسي آئينهاي ابتدايي مشهود ميباشد ،استفاده از
رقصهاي بيكالم و موسيقي ضربي است كه میتواند
تاريخ پيدايش آن به قبل از ح ّتي پيش از تاريخ زبان و
گفتگو برگردد (نک :براکت ،ج )1375 ،1؛ و ملکپور
( )5 ،1364اظهار میدارد که« :انسان بدوي كه در بيان
افكار و عواطف خود ناتوان بود ،حركت را به كمك
طلبيده و از طريق حركات موزون سعي در بيان افكار و
عواطف خود كرده و براي درك ّ
لذت و به عنوان نيايش
و سخن گفتن با خدايان خود شروع به انجام حركات
موزون (رقص) ميكند» .چنین اظهار نظرهایی را
میتوان دالیلی بر آئین مداری در زندگی بشر از ابتدا و
کاربرد رقص در ابتدائیترین انسانها و آئینهایشان
دانست.
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رقص آئینی 
برای مطالعۀ رقصهای آئینی ،شایسته است که ابتدا
تعریفی از آئین ارائه شود .الیاده آئین را مجموع سلسله
اعمالی میداند که برای برآوردن نیازهای اساسی بصورت
جمعی و برای جمع انجام میگیرد ،و انجام آن اعمال را
«بر وفق ضرب آهنگی مطلوب» میداند (رک :الیاده و
دیگران .)129-142 ،1379 ،همو در پژوهش دیگری به
صراحت تأکید میکند که «آئین چیزی است که بر وفق
نظم انجام میگیرد» (همان .)41 ،مردم روزگاران پیش
از تاریخ ،همانسان که خودشان در روی زمین به
پایکوبی و دستافشانی بر میخاستند چنین میپنداشتند
که خدایانشان نیز در آسمان یا در زمین ،به رقص
برمیخیزند .برخی از مردمان روزگار باستان ،چنین باور
داشتند که اصوالً رقصیدن از کارهای خدایان است و این
آدمی است که به تقلید از آنان ،در روی زمین جنبشها
و جست و خیزهای آنان را تکرار میکند (ذکاء،2537 ،
ش .ب ۷ ،و  .)۶رقصدرجهانسنتي،بیشا ز هم ه يک
امرآيینيومذهبيبودهاست.درجهانسنت و بهويژه
ص آيیني
ب رق 
ن خودرادرقال 
ح عموممردم ،دي 
در سط 
ک پديدة مذهبي و
ص ب ه عنوان ي 
نشان ميدهد .رق 
ی دارد» .مردم ميرقصند تا
آيیني ،داللتهای متعدد 
ی ازخواستها و نقشهاييرابهاجرادر آورند
گسترها 

ت زمانتغییر
ن خواستهاوايننقشها،با گذش 
ک ه اي 
ت درونييابیروني
مييابند و اينها،همهازطريقتحوال 
ص انجا م ميگیرد»
ت رق 
ت بهوسیلهخالقی 
ف الوهی 
وکش 
(لینه هانا .)173: 1374 ،اغلب انفجار آمیز است که از
غریزه زندگی بر میخیزد و اشتیاق دارد تمامی
دوگانگیهای روزانه را به دور اندازد و با جهشی ،وحدت
آغازین را باز یابد .جاییکه جسم و روح ،خالق و مخلوق،
مرئی و نامرئی بازیافته و به هم پیوند میشوند ،بیرون از
زمان و در حال خلصهای یکتا و یگانه ،رقص همذاتی با
الیزال را فریاد میزند و جشن میگیرد (شوالیه و گربران،
 .)340 :1382انساندررقصهایمذهبيآننیروهای
ق طبیعيرانشانميده د کهتصور ميکن د پديدههای
فو 
ش را
طبیعت را دراختیاردارند و سرنوشت او وقبیلها 
تعیین ميکنند (البان .)50 :1380،دين ب ه سبب آنکه
ن ب ه ساختار
ت بخشید 
ی مشروعی 
ی برا 
اغلب ،وسیلها 
اجتماعي است ،گاه ،رقص را همانند نمايندهای ،برای
انتقال گرايشها يا رفتارهايي دربارة رهبری زندگي
اجتماعي ،بهکا ر ميگیرد ،د ر عینحالکه ايفا کنندة
ی ديگر نیز هست (لینه هانا1374 ،
ف و نقشها 
اهدا 
 .)418:اين رقصها بسته به زمینة آيیني ،داللتهای
ت کشاورزیيا شکار
خاصخودرادارند.درزمینةمعیش 
ي هستند.برای
ش ازهمهآيین 
ودامداری،اينرقصها بی 
ی معیشتي و استمداد از
ش نظا م تولید 
ي ارز 
بازنماي 
ی افزايشتولیدمحصول؛امازماني
نیروهایماوراييبرا 
ی مهم و جشنهای
ن رقصها در زمینه زمانها 
ک ه اي 
ش ا ز همهداللتشان برای
اجتماعيبرگزارميشوند،بی 
تداوموبازنماييارزشهاوانسجاماجتماعياست.گاه
ی واجتماعي
ی فرد 
نیزاينرقصهایآيینيد ر بحرانها 
ي دارندتانیروی
برگزارميشوند کهخصلتيشبهجادوي 
ي و طبیعي
ي را ک ه درفر د ياجهاناجتماع 
منفي و مخرب 
ت را دفع و رفع کنند .ب ه هر
ي مرد م وارد شدهاس 
زندگ 
ی برایحفظ،
ي کارکردیکلید 
ص د ر زمینهآيین 
حالرق 
ت موردنیازدارند.
بقاواستقرارتغییراترخداد ه يا تغییرا 
ی آيیني در فرهنگهای سنتي و
کانوني بودن رقصها 
ش آنها د ر بازتولید اين فرهنگ ،عامل اصلي برای
نق 
ن منظر
ي آنهااست.ازاي 
ت مطالعهانسانشناخت 
ضرور 
ي ا ز يک س و به
ن امروزرقصهایسنتيوآيین 
در ايرا 
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ی ديگربهمثابة رسانها 
ی
ي و ازسو 
ث فرهنگ 
مثابةمیرا 
ن ميتوانندموردتوجه
گ و بازتولید آ 
برایانتقالفرهن 
ت که رقصهای سنتي و
قرار گیرند .نکت ه مهم آن اس 
آيینيهیچگاه عاملتخريبوفروپاشيارزشيواخالقي
ص آيیني سنتي ،در بطن
ب رق 
نبودهاند .ب ه همین سب 
ي و تأکید بر
ی اخالق 
ن باورها و ارزشها 
خود متضم 
تداوم آنها است(.خدامی ،رحمانی و شریفی: 1391 ،
)85

رقصهای آئینی و سماچه
با دانستن موارد ،حال باید ارتباط میان رقصهای
آئینی با سماچه را در رهگذر نمادسازی پیگیری کرد؛
چرا که از دید اسپور ،برای رسیدن به آنچه که بتوان به
آن «هنر مطلق» نام نهاد ،بشر مسیرهایی رشدی را
پیموده است که نمادسازی یکی از آنها بوده است (رک:
اسپور .)15 ،1383 ،همچنین باید به یاد داشت که
استفاده از سماچه در آئینها ،در تعریف و راستای
استفادة نمادین آن در رقصهای آئینی جای دارد؛ به
طوری که «آنی یال یافه» همکار منتخب یونگ ،نمادهای
حیوانگونه را نمادهای مقدّس مینامد و باور دارد که:
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سماچه
سماچه (یا سیماچه) از ابزارهایی است که در متون
پژوهشی نمایشی فارسی ،بیضایی ()215-224 ،1379
به کاربرد آن اشارات مستقیمی دارد و آن را معادل
صورت و پوشه آورده است؛ که چهرة مصنوعی و
ساختهای است که صورت واقعی را میپوشاند ،یا طرح
غلو شدهای از حالتها و شکلهای چهرههای گوناگون،
که با خمیر و گل و غیره ساخته میشد .حال باید پرسید
که آیا این «سماچه» در فرهنگهای دیگر نیز کاربردی
بوده است یا خیر .دانیلز ( )76 ،1374در کتاب
خودشناسی با روش یونگ ابراز میدارد« :ریشة واژة
انگلیسی ( Personشخص) و Personality
(شخصیت) و  Personaکه واژه التین Persona
میباشد ،به معنی «نقابی» است که بازیگران سنتی
نمایشها بر صورت مینهادند»؛ همان نقابهایی که
ارسطو هم در بوطیقای خود بدانها اشاره کرده است:
«نقابها عبارت بوده است از صورتهایی که بازیگران بر
روی خویش میکشیدند» (ارسطو.)189 ،1382 ،
در سالهای اخیر هم تعاریف جالب ت ّوجهی در این
زمینه از پژوهندگان هنر رقص دیده میشود .افشار
( )72 ،1388در پژوهش خود به نقل از ذکاء (2537ش.
ب ،)2،در ذیل «سماچه» آورده است« :سماچه،
سماخچه ،که در زبان عربی – سماجه یا سماجات –
درآمده است و معنی ماسکهای زشت و ترسناک از آن
فهمیده میشود و به معنی قابِ بندداری است که هم
زنان در زمانهای پیش ،آن را به روی سینه خود
میبستند ،و هم صورتک چشم و ابروداری بوده که در
نمایشها از آن سود میجستهاند».

درمجموع گذشته از مبحث لغوی و تعاریف ارائه و
دنبال شده چند نکته قابل تأمل وجود دارد ،که به قرار
زیر هستند:
کاربرد «سماچه» در فرهنگ و زندگی نیز مطرح
بوده است.
سماچه و رقص با آن که در ادامه پرداخت بیشتری
به آن خواهد شد ،در اغلب فرهنگهای غربی و شرقی،
مطرح و قابل پیگیری است.
این مقوله در قدیمیترین و اصیلترین مکانهای
جغرافیایی فرهنگی قابل پیگیری است.
وجه مشترکی مابین استفاده از سماچه در سنت و
فرهنگهای مختلف وجود دارد.
سماچه بعنوان «دستساز هنری» [= صنعت
هنری] ،مطرح و کاربرد هنری آن در ترکیب با هنرهای
دیگر – مانند رقص– قابل پیگیری است.
سماچه چه در سنت فردی و چه در سنت جمعی
(اجتماعی و آئینی) قابل مطالعه است؛ و باور و اعتقاد
فردی و جمعی در پی آن است.
این پدیده از پیش از تاریخ ،در انسانهای ابتدایی،
درجهان قابل پیگیری است .تا به امروز در فرهنگهای
بدوی حضور دارد ،و در زندگی و روزمرگی انسانهای
کنونی نیز در ناخودآگاه جمعی آنان نقش دارد (رک:
یونگ و دیگران.)1383 ،
در سایر قسمتهای این مقاله سماچه را در بافتی
آیینی مطالعه خواهیم کرد.

فصلنـامۀ علمی
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کهنترین مستندات رقصهای آئینی با سماچه
کراوس ( 2537ش ).که پژوهشهای زیادی در مورد
رقصهای مختلف انجام داده است معتقد است كه
انسانهاي پيش از تاريخ نيز ميرقصيدند ،وی مداركي از
نقّاشيهاي غارهاي فرانسه با قدمت دهها هزار سال پيش
را گواهی بر گفتار خویش میگیرد (رک :كراوس،
2537ش .)18 ،اسپور ( )18 ،1383نیز معتقد است که
«نخستین طراحیهایی که میشناسیم ،به دورة نزدیک
به  ۲۳/۰۰۰تا  ۱۵/۰۰۰ق.م .باز میگردند»؛ و کوهن بر
روی خاکهای نرم غار «توک ُد دوبر» در کنار نقاشیها
جای پاهایی یافته که نشان از رقص میداند؛ رقصی که
بخشی از آیینهای دوران یخبندان بوده است .او
مینویسد« :جز رد پاشنههای پا چیزی دیده نمیشود.
رقصندگان همانند گاوهای کوهاندار حرکت میکردند و
رقصشان برای باروری و ازدیاد آنها بوده تا بتوانند
بعدها آنها را بکشند» (نک :یونگ و همکاران،1383 ،
360و .)359از سوی دیگر ،ولدمار جنسن تصاویری از
غار آدورا ،مونته پلگرینو (پالرمو) میآورد که به رقص
جادوئی موسوم میداند و قدمت آنها را حدود ۱۵/۰۰۰
–  ۱۰/۰۰۰قبل از میالد میداند و باور دارد که «وجود
آئین و آدابی در غارنشینان ،خواه مربوط به باروری
انسان باشد یا جانوران ،با بررسی مجموعة تصاویر
منحصر به فردی از عصر پارینهسنگی [که] … یافته
شده… به ثبوت میرسد .این تصویرها که با خطوطی
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«رقص که در آغاز راه خود جز برای در قالب حیوان
رفتن با حرکات مخصوص نبود ،احتماالً بعدها به آیینها
و آدابِ دیگ ِر مذهبی افزوده شد» .همو کاربرد نمادین
نقاب را در حقیقت همان در قالب حیوان اصلی رفتن
میداند (رک :یونگ و دیگران .)347-364 ،1383،از
سوی دیگر ،در بررسی پیشینة آیینی رقصهای آیینی،
بیضایی ( )1379اشاره میکند که گروههای بشر اولیه
هنگام شب در کنار هم جمع میشدند و برای گذران
زمان و نیاز به ارتباط و هماهنگی با یکدیگر ،شروع به
خلق حرکات و تقلیدهایی رقصگونه میکردند (رک:
بیضایی28 ،1379 ،و .)27این نکته با آگاهیهای ما در
باب عصر شکارگری بشر در پیش از تاریخ سازگاری
تمدنها
دارد ،و نیز موافق با نظر ویل دورانت در بررسی ّ
و زندگی انسانها در دورانهای مختلف است ،که باور
دارد که در میان مردم ابتدایی ،رقص در بیشتر اوقات از
تقلید حرکات حیوان و انسان تجاوز نمیکرده است
(رک .دورانت ،1343 ،ج .)135 ،1پس نیاز به برقراری
ارتباط به خدمت انسان میآید و برای تکمیل آن ،تقلید
به پیش میآید که برای طبیعی جلوه دادن و شبیه
سازی موقعیتها و به تبع آن ،تغییر ه ّویت (رک :براکت،
ج )1375 ،2؛ نیاز به وسیلهای دیگر الزم میآید که
بهطور قطع در ابتدا دست و بدن وسیلههای ابتدایی
برای شبیهسازی هستند و بعدها چیزهای دیگری جای
آنان را میگیرد؛ که تص ّور استفاده از شاخ حیوانات و یا
پوست آنان برای نیل به این هدف بی راهه نیست در
اینجا باید تذکر داد که عامل ایجاد چنین رفتارهایی در
بشر ماقبل تاریخ است ،صرفاً نمیتوانسته تفریح باشد.
آریانپور ( ،)38 ،1380در نقل قولی از ویل دورانت،
اشاره میکند که در زندگي انسان ابتدايي ،هنر آفريني
به هيچ روي كاري بيهوده و تفنني نيست ،و انسان
ي و خودفريبي
ابتدايي هرگز براي خيال پروري ،سرگرم 
يا هر درد دل گفتن هنر نميآفريند .انسان نیازمند به
زندگی اجتماعی است و برای هماهنگی و ارتباط با جمع
زیستی خود ،هنرها را خلق میکند و آنها را با زیست
زندگیش تلفیق میکند .به گفتۀ زاکس (1927م) ،رقص
اقوام ابتدائی همانند نقاشیهای آنها ،بازتاب دهندۀ
زندگی واقعی آنهاست .در تأیید این مسئله ،آریانپور

معتقد است که« :هنر آفرینی -نقاشی و مجسمهسازی و
رقص و…  -ناشی از زندگی عملی ابتدایی و بخشی از
فعالیتهای حیاتی است و از مبارزه با واقعیت زاده
میشود… در دیدة انسان ابتدایی… تقلید حرکات یک
موجود یا حادثه (رقص) ،دست یافتن بر آن را میسر
میسازد» (آریانپور.)38 ،1380 ،
از جمعبندی گفتارهای اخیر ،میتوان چنین
پنداشت که سماچه زمانی به آئینها راه یافت که مبحث
مدنظر بود و انسان در گذر از نیازی واقعی به
نمادین آن ّ
جهت رفع نیازی دیگر از سماچه سود برد و آن را در
آئینهایی به همراه حرکات موزون رقصگونه ،به خدمت
گرفت.
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چابک و استوار بر سطح سنگ نقر شده است ،هیکلهای
انسانی را در حرکات رقص مانند ،همراه با برخی جانوران
نشان میدهد» (جنسن .)14 ،1379 ،همچنین آنی یال
یافه جالبترین تصاویر نقاشی شده بر دیوارها را
موجودات نیمه انسانی در هیبت حیوانات میداند که در
غار «سه برادران» فرانسه رویت شده است که در یکی از
آنها مردی در لباس پوست حیوانات دیده میشود که در
حال نواختن نی برای افسون حیوانات است .تصویر
دیگری که در همین غار نظر وی را جلب کرده ،تصویر
مردی با سر اسب ،شاخ گوزن و مجسمههای خرس در
حال رقص است (رک :یونگ و دیگران359 ،1383 ،
و)358؛ این اسناد و شواهد گواه بر ایناست که خاستگاه
رقصهای آیینی بالطبع تا عصر یخبندان و پارینهسنگی
به عقب میرود و استفاده از سماچه برای تغییر هیئت و
رقص و برگزاری آئینهای رقصوار با آنها از همان
زمانها معمول بوده است.
بنا بر آنچه که گفته شد و به استناد تحقیقاتی که
تاکنون انجام گرفته است دور از ذهن نخواهد بود که
قدمت رقص با سماچه ،از عصر شروع و امتداد آن تا به
امروزه را از بُعد اجتماعی ـ تاریخی هنر ،بنا به جدول ذیل
پیشنهاد و پیگیری کرد.

انواع ،گونه و رسته «رقص با سماچه» در بد ّویت
به طور کلّی با ت ّوجه به شواهد میتواند چنین گفته
شود که در پیش از تاریخ انواع رقصها اعم از رقصهای
ورزشی ،رقصهای جنگی ،رقصهای تقلیدی ،رقصهای
نمایشی و رقصهای جادوئی و شمنی قابل شناسائی
است (رک :ذکاء2537 ،ش.الف ،)2 ،که تماماً را میتوان
جزئی از رستة رقصهای اعتقادی و مذهبی و آئینی

تعریف نمود که در تمامی آنها نشانهای از وجود تغییر
ه ّویت (رک :براکت ،1375 ،ج  )145 ،2چه از لحاظ
استفاده مستقیم و چه غیر مستقیم از سماچه قابل
پیگیری است .از این لحاظ رقص با سماچه یک نوع
شاخص در رقصهای آئینی است .با پیگیری آئینها و
اعتقادات که در دنباله پرداخت بیشتری به آنان خواهد
شد ،زوایای بیشتری از موارد ذکر شده روشن خواهد
گردید.
کراوس در ضمن بیان قدمت رقصهای غارهای
فرانسه ،در مورد رقصهای دیده شده در نقاشیهای آن
غارها ،موضوع آن رقصها را جنگی و شمنی دانسته
است (رک :کراوس2537 ،ش .)18 ،.همین جا باید دو
نکته را در این اظهار نظر مورد ت ّوجه خاص قرار داد:
 .1کراوس رقص آن عصر را دارای موضوع و داستان
میداند ،در تکامل آنها ،سماچه نقشی اساسی داشته
است .2 .رقصها به دو نوع «جنگی» و «شمنی» تعریف
شدهاند ،در مورد رقصهای جنگی (حماسی) ،استفاده از
سماچه امری معمول بوده ،به خصوص در گونهای پر
تکرار از آن رقص که به شکار و شکارگری مربوط بوده
است (یونگ و دیگران359، 1383،و.)358
لطف ولیکن نکتة مهم دیگری که در رقصهای
جنگی دوران قدیم قابل ذکر است ،استفاده از گریم یا به
قول شیبانی (5 ،1342و« )4اکسپرسیف» {اکسپرسیو}
و استفاده از رنگها و نقش و نگار بر بدن رقصندگان؛ که
اعتقادات انسانهای بدوی را در برمیگرفته و همچنین
این رنگها در ایجاد عظمت و ابهت استفادهگر آن
«رقصنده» از سویی و ترس و رعب در دشمن از سوی
دیگر نقش داشته است .همو این رقصها را نیز در رستة
کلّی مذهبی میدانست و در مجموع رقصها را در پیش
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جدول قدمت ،اعصار و دوره تاریخی و اجتماعی رقصبا سماچه براساس مستندات مکشوفه تا کنون
تنظیم نگارندگان
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نمودار نوع گونه و رسته رقص با سماچه ماخذ :نگارندگان
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اعتقادات  و آئینهای  اعتقادی ،آئینداری،
جادوگرایی و رابطه آن با رقص
ژان پیر پاستوری ،پژوهشگر رقصهای ملل مختلف،
معتقد است که رقصهای تقلیدی اقوام بدوی ،نوعی
نیایش و تکریم خداجویانه به حساب میآمدهاند (رک:
پاستوری )24 ،1384 ،و به گفته ذکاء رقص و اجرای
متمدن
حركات موزون در ميان اجتماعات بدوي و نيمه
ّ
محرك اعمال و حركات دسته جمعي و بالنتيجه م ّولد
همآهنگي و وحدت عمل در ميان افراد قبايل بوده است
و چون همين وحدت در اعمال ،نوعی وحدت معنوي را
ایجاد میکرده ،پس از اينرو ضمن مطلوب بودن ،بخش
فعاليتهاي آنها را نیز فرا ميگرفته؛
مهمي از اوقات و
ّ
ّ
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از تاریخ ،واجد مفاهیم ورزشی یا مذهبی معرفی میکرد
(شیبانی 5 ،1342 ،و .)4ا ّما در مورد رقصهای شمنی
باید گفت که این رقصها جزئی از رقصهای مذهبی و
اعتقادی محسوب میشدهاند ،که در آنها ،رقصندگان از
سماچههای حیوانی استفاده میکردهاند و به ّنیت
دستیابی به قدرت و رسیدن به نیروی ماورای انسانی به
رقص میپرداختهاند (الیاده113 ،1376 ،؛ کوپر،1391 ،
73؛ پاستوری.)30 ،1383 ،
زیمر در نگاه کلّی به هنرهای پیش از تاریخ جنبة
کاربرد جادوئی را دخیل میکند و بیان میدارد که «در
عموم جوامع قديم رقص و موسيقي و شعر ،وابسته به
نیروهاي جادویي بودند» (رک :زيمر.)151 ،1947 ،
بورکیت نیز در این راستا معتقد است که كارهاي هنري
ابتدايي از جمله تظاهرات جادويي است و از زندگي
واقعي انسان نشئت ميگيرند و براي رفع نقايصي كه
انسان در حيات گروهی به آن بر ميخورد به كار میروند
(نک :بوركيت)309-313 ،1921 ،؛ پس به نوعی با
تعاریفی که در قبل از آئین و رقصهای آئینی داشتهایم،
به بیراهه نرفتهایم اگر بگوییم که رقص جادویی را نیز
میتوان از نوع دیگری از رقصهای پیش از تاریخ دانست،
مکرر از سماچه استفاده شده است.
که در آن به طور ّ
اکنون میتوان گفت که در پیش از تاریخ و زندگی

انسانهای بدوی آن دوران ،رقصهای گونهگونی قابل
پرداخت است که سماچه در بسیاری از آنها کارکرد
ویژهای دارد؛ اگر مجموعة رقصهای شناخته شده دوران
مذکور که سماچه در آنها کاربردی است« ،رقص با
سماچه» اطالق شود و آنان را در تفکیک نظاممندی از
منظر رسته ،نوع و گونهای مقسم بدانیم (رجوع به نمودار
نوع ،گونه و رسته رقص با سماچه که در ادامه آمده
است) ،روند سیر و تکامل آن نیز قابل پیگیری کاملتر و
شناخت بهتری خواهد شد.

�������������������������������������������������������������������������������������������� � )یداقتعا  -یعامتجا هاگتساخ و یخیرات دنیارف( هچامس اب نوزوم ینییآ تاکرح یسانشرابت

آنیمیزم (آنیمیسم)5
یکی از پدیدههای کارکردگرا در زندگی بشر پیش از
تاریخ آنیمیزم است که ارتباط آن در استفاده از رقص و
سماچه قابل پیگیری است؛ بنا برمکشوفات باستانشناسی
ثابت شده است که اکثر انسانهای پیش از تاریخ،
مردگان ،خود را در زیر محل زندگیشان و حداقل
نزدیک آن دفن و یا نگهداری مینمودند .امروزه این
عمل آئینی تحت عنوان «آئین پرستش نیاکان» شناخته
شده است (قدیانی .)20 ،1392،همچنین کشفیات
سرهای مردگان که به صورت سماچه یا سردیسهای
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چنانكه اغلب امورشان از عبادت خدايان و پرستش
مقّدسات قبيله و جشنها و تفريحات اجتماعي ،توأم با
رقص بوده است (ذكاء 45 ،1342 ،و )44و در پیگیری
نظریههایی که رقص را جزء و دنبالهای از مراسم و
آئینها و اعتقادات و رهگشای زیست انسانهای ابتدایی
میدانند ،جنسن استدالل میکند که انسان عصر
پارینهسنگی در بیسامانی و دورهگردی شکارچیان به
سر میبرد؛ و بدینترتیب پیوسته دستخوش قوا و
عواملی بود که نه میتوانست بشناسد و نه قادر بود آنها
را به زیر نظارت خویش درآورد (جنسن )15 ،1379 ،به
عنوان مثال ،ح ّتی عوامل طبیعی چون زلزله ،مرگ و
صاعقه و امثال آن (نصریاشرفی،1383،ج.)309 ،1
اسپرمن هم در تأیید این گفتار در پژوهشی از خود
میآورد که این انسان بدوی در راستای روبروشدن با این
ناشناختهها واکنشی بهغیر از ترس و سرگشتگی در
ابتدای امر نداشته است (اسپرمن16 ،1936 ،و،)15
چنانچه نظر ویل دورانت را که اکثر عبادات را در انسان
ابتدایی از ترس او از ناشناختههایش میداند
(دورانت،1343،ج )97 ،1به ادلّۀ مذکور افزوده گردد؛
نیاز انسان برای غلبه بر ناشناختهها برای زیستن آشکار
میشود و به قول اسپرمن ( )16 ،1936برای زدودن
سرگشتگیهای خود تن به خیال بافی میدهد و ا ّولین
باورهای وی با این خیالبافیها شکل میگیرد .او برای
غلبه بر نیروهایی که بسیار قوی میپندارد ،درمییابد که
یاباید آنقدر قوی باشد که بتواند آنها را نابود و یا رام و
مطیع کند ،یا در خدمت آنها در آید و مطیع آنان شود.
در راستای برخورد با این مشکالت ،ا ّولین قدم انسان
قطعاً جمع گرایی بوده است؛ که بتواند با ایجاد جمعیت،
بر دشمن غلبه کند .این خود یک فصل از به وجود آمدن
آئین است ،که یکدلی و یکدستی و هماهنگی را در خود
مستتر دارد .همة اینها برای دشمنانی که بشر با چشم
سر میدیده است ،کارساز بود ،لذا باید پا فراتر گذاشته
میشد و دشمنهای پرقدرت ناشناخته و ذهنی خود را
نیز مغلوب میکرد؛ و چون انسان ابتدایی شناخت کافی
از علوم مختلف امروز را نداشت ،برای هر چیز واسطهای
متعددی
خدایگونه تص ّور میکرد و در نتیجه خدایان
ّ
نیز داشت (دورانت،1343،ج)93 ،1؛ همین خدایان یا

گهگاه دشمنان انسانهای ا ّولیه بودند ،یا واسطهای برای
غلبه بر دشمن.
به اعتقاد چایلد ( ،)47 ،1948انسان بدوی در آن
دوران با كارهاي جادويي سعی میکرد جهان درون خود
را تغييردهد؛ به اين معني كه در پايان مراسم جادويي،
به پيروزي خودايمان مييافت و دلگرم ميشد و از اين
رو ،در عرصه عمل ،با اطمينان و جسارتي بيشتر ،تالش
ميکرد (نک:گارودی .)19 ،1389 ،اوبرمایر (،1930
 )57نیز در تحقیقات خود این آئینها را تا مرز انسانهای
بدوی دوران نوسنگی که از مرز شکارگری به کشاورزی
روی آورده بودند قابل پیگیری میداند و از ارتباط این
آئینها و رقص پرده برمیدارد؛ پس بیهوده نیست که
گارودی رقص را قادر به افزودن توانایی بشر میداند
(رک :گارودی )29 ،1389 ،و پاستوری هم رقص را
مخصوص خدایان میپندارد (رک :پاستوری،1383،
 .)15در مجموع بایست گفت که نیاز به زیستن و غلبه
بر ترسها و دشمنهای واقعی یا خیالی ،اعتقاداتی
همهگیر در بشر ابتدایی پدیدآورد که وی را به آئینهایی
میکشاند که با کمک جادو و هنر در صدد دفع آنان یا
دوستی با آنان باشد؛ پس انسان بدوی هنر را به خدمت
اعتقادات و جادوگرایی خود گرفت که در آن هنرها
رقص (و رقص با سماچه) جایگاه ویژهای داشت .در ادامه
جا دارد که به موارد مذکور در رابطه با آئینهای اعتقادی
مرتبط با رقص با سماچه و سبب شکلگیری و ارتباط
آنها در ادامه مسیرشان ،تا پیوند به هنر مربوطه ،بیشتر
پرداخته شود.

فصلنـامۀ علمی
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تقدیس جانوران و گیاهان ،توتم ،11توتمیسم 12و
ارتباط با آنها رقص با سماچه
بشر در طول تاریخ ،باورها و اعتقادات زیادی را
تجربه کرده است و در برخورد با هر پدیده جدید در
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انباشته از گچ باالخص در محوطههای کهنی چون اریحا،
امروزه از بُعد مخلوقات هنری بدوی مورد ت ّوجه
هنرپژوهان است (رک :جنسن )16-28 ،1379 ،و از
همة اینها قدیمتر نقاشیها و نقرها و حکاکی شدههایی
که در عمق غارها وجود داشته و قابل ت ّوجهترین آنها؛
حیوانات و انسانهایی در حال کشتن آنها و حیوانات
زخم خورده و یا از پای افتاده است (رک :اسپور،1383 ،
18-27؛جنسن ،)11-14 ،1379،که همة آنها نشان از
مفاهیمی است که اسپرمن از آنها با عناوین «همزاد» و
«سایه» و «جان» یاد میکند و چنین استدالل میکند
که :کلمة عربی «شبح» و نیز کلمه «گوست »6هم به
معنی سایه است و هم به معنی «روح» میتواند باشد
(رک :اسپرمن16 ،1936،و .)15تایلر ()424 ،1913
نیز معتقد است که انسان ابتدایی همه چیز را دارای
« َدم» و «جان» میانگاشته ،و باور داشته كه هريك از
جانوران و گياهان و جز آنها جان يا همزادي دارد و اگر
كسي بر همزاد چيزي دست يابد ،چنان است كه بر خود
آن مسلّط شود (نک :آریانپور.)13-16 ،1330،
یونگ در «کند و کاو ناخودآگاه» در انسان و
سمبولهایش پا را فراتر از فردیّت میگذارد و اعتقاد
دارد که بسیاری از انسانهای بدوی 7بر این باور بودهاند
که انسان افزون بر روح خودش دارای روح بزرگ بیشهای
یا روح جنگلی 8نیز هست که درون یک حیوان وحشی
یا یک درخت حلول کرده است و با وی به گونهیی
همسانی روانی دارد؛ این همان چیزی است که نژادشناس
فرانسوی لهویبرول 9آن را اشتراک عرفانی نامیده است.
این همسانی نزد انسانهای بدوی شکلهای بسیار
گوناگونی دارد و وی در این نظر کلمة «روح مرغزاری»10
را میآورد (نک :یونگ و دیگران 24 ،1383،و.)23
بنابراین یک اعتقاد جمعی و جمعگرا با عنوان تعریفی
آنیمیزم پدید میآید؛ پس انسان ابتدایی همانطور که
برای تسلّط بر چیزها میکوشید ،برای تسخیر جانهای
چیزها نیز تالش میکرد و به کارهایی که از دیدگاه
متمدن نابخردانهاند ،تن درمیداد .مث ً
ال اگر
انسان
ّ
دستگیری جانداری را الزم میدید ،در یک مورد از او
تصویری میکشید یا مجسمهای میساخت و دل خوش
میداشت که با این عمل ،جان آن را ربوده است (رک:

آریانپور )35 ،1380،و ظاهرا ً در نظر انسان عصر
واقعیت تفاوت بارزی وجود
پارینهسنگی میان تصویر و
ّ
نداشت؛ چنانکه با ساختن تصویر یک جانور قصد میکرد
که خود آن جانور را به تصاحب درآورد و «با کشتن» آن
تصویر ،یقین حاصل میکرد که روح زندگی جانور را
کشته است (رک :جنسن .)12 ،1379،جالب ت ّوجهترین
بخش این اعتقادات آنجایی است که همو بیان میدارد:
انسان بدوی در سروکار خود با عالم ارواح تنها
راضی به این نبود که آیین و مراسمیبرپا دارد یا
قربانیها و پیشکشهایی در برابر «دامهای ارواح»
تقدیمکند ،بلکه در پی آن بود که با اجرای رقصها
و تشریفات نمایشی دیگر روابطی با عالم ارواح
برقرار سازد و ضمن این مراسم بود که وی با
استعمال صورتکها (ماسک) و جامههای پرنقش و
زینت ،تغییر هیئت میداد و موقتاً نقش دام روح را
بر عهده میگرفت تا روح مورد نظر را به قالب
وجود خویش دعوت کند (همان.)24 ،
بدینسان آدمی از قالب خود بیرون آمد ،در جلد
موجودی دیگر رفت و با جست و خیزهایی مناسب و
ایجاد اصواتی در خور وضع ،اعمال آن موجود دیگر را به
نمایشگذاشت تا روحش را تسخیر کند .از این امر دو
نتیجه حاصل شد؛ ا ّول آنکه هنر رقص و آواز پایه گذاری
گردید .دو دیگر ،جادوی حرکت ،یا جان گرایی بسط و
توسعه یافت و آدمیبرای هر جنبندهای از حیوان و گیاه
گرفته تا دود و آتش و رودخانه ،قایل به روح شد (رک:
م ّکی20 ،1388،و)19؛ با نگاه و دیدی اجمالی به آنچه
گذشت ،میتوان چنین پنداشت که تحقق و گسترش
باور «جان پنداری» تا به «آنیمیزم» و اجرای آئینهایی
که با این اعتقاد همراه بوده است به غیر از خلق هنرهای
مربوطه و استفاده از آنها در جهت تحقق اهداف انسان
ابتدایی ،استفاده رقص و نیز سماچه در آن را دور از
تص ّور نمیتوان دانست.
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زندگی خود ،به گونهای واکنش نشان داده است.
متمدن از درک
درکی ما بعنوان انسان
بخش
مهمترین
ّ
ِ
ِ
ش از تاریخ
مقوالت و پدیدههای گذشتههای دور پی 
آنست که بتوانیم ناخودآگاه خود را آزادتر بگذاریم؛
بیشتر ما تمامیتداعیهای روانی وهمآور هر انگاره یا هر
چیز دیگر را به ناخودآگاه خود فرستادهایم ،در حالی که
انسان بدوی به این خواص روانی باور داشته است .او
برای حیوانات ،گیاهان ،سنگها قدرتهایی قایل بوده
که به نظر ما عجیب و پذیرشناپذیر میآید (رک :یونگ
و دیگران 54 ،1383،و )51؛ اگر به یاد آوریم که بشر
ابتدایی همواره در نمادگرایی و سمبولسازی بوده است
و همانطور که در بخشهای قبلی نیز اشاره گردید
تمسک به
دستاویز قدرتهای برتری بود که بتواند با ّ
آنان بر نیروهای ناشناخته برتر از خود فائق آید ،پس
مقدس میشمردند و نیز در
آنان شمار زیادی پدیدهها را ّ
بعد و گذشت طول زمان ،مورد پرستش قرار میدادند یا
تمسک میکردند ،چنانچه پدیدههای
بدانها
ّ
تمسکها
ناشناختهشان بسیار وسیع میبود؛ از میان این ّ
تمسک و به
که مقولة مقاله را شامل میگردد ،تقدیس و ّ
دنباله آن پرستش حیوانات فراوان و فراگیر بود؛ و
چنانچه از پژوهشها آشکار است که بسیاری از خدایان
انسانی روزی ب ه صورت جانوران بودهاند
(دورانت،1343،ج .)95 ،1پژوهشگران علوم اجتماعی در
پی تأیید این دیدگاه معتقدند در دوره گردآو ریخوراک،
گوشت جانداران غذای اصلی انسان است؛ پس مردم
سادة ابتدایی با حرمت به جانوران مینگریستهاند و آنها
را زاینده نیروهای زندگی میشمردهاند (رک :آریانپور،
 )123 ،1380؛ چنانکه تامسن نیز توتمپرستی حیوانی
را ،پرستش برخی از جانوران بهعنوان نیا و یا نگهبان
مردم میداند که باعث خلق کرامتهای جانوران و
بوجود آمدن افسانههای مختلف پرستشی و اعتقادی
شده است (تامسن.)36-40 ،1949 ،
کوپر که در زمینه نمادهای آئین ملل مختلف از
دیرباز پژوهشهای بسیاری انجام داده است حیوانات را
در دیدی نمادگرایانه چنین تعریف نموده است:
حيوانات 13حيات غريزي؛ باروري و زندگي پر
جوش و خروش؛ انگيزههاي ذاتي و احساسي كه

پيش از دخول به قلمرو معنوي بر او غلبه كرده
بود .شركت انفعالي؛ طبيعت جانوري در بشر؛ همة
حيوانات تا حدودي به انسان شباهت دارند (کوپر،
.)129 ،1391
جمع اضداد یاد شده در فوق نشان از آن دارد که
تقدس جانوران روی
انسان ابتدایی به سمت و سوی ّ
تقدسی این چنین را برای گیاهان نیز
آورده است و ّ
متص ّور شده است (نک:دورانت،1343،ج .)94 ،1پورداوود
تقدس در نقطة اوج خود به
نیز معتقد بوده است که این ّ
موضوع تبدیل انسان به گیاه و تبدیل گیاه به انسان
میانجامد (رک :پورداوود)135 ،1336،؛ بر این روند،
بشر ابتدایی با پیوند نمادگرایی و جمعگراییاش و با
ت ّوسل به ناخودآگاه جمعیاش و بسط و کاربست
آنیمیسم گروهی خود ،عوامل دیگری را به خدمت
تقدسها را تا مرز پذیرا شدن کل اجتماع
میگیرد و این ّ
و شکلگیری اعمال آئینی ق ّوت میبخشد و «توتم» و
آئینی آن ،پدید میآید (رک :شیبانی،1342،
مراسمهای
ِ
 .)4مهدوی نیز در تأیید گفتارهای فوق در بخشی از
پژوهش خود چنین آورده است که:
انسان نخستین هنوز آن چنان تکامل نیافته بود و
به نوعی هنوز آن قدر از دنیای حیوانات فاصله
نگرفته بود که خود را اشرف مخلوقات بنامد .در
این دوران اگر قبیلهای غذای اصلیاش گوشت
گوزن بود خود را نوادة گوزن میدانست .اینکه
قبیلههای ا ّولیه خود را نوادة گیاه یا حیوانی
میدانستند را «توتم» نامیدهاند .ستایش توتم در
مراسمیخاص و مدت زمانی مشخص صورت
میگرفت به این ترتیب اگر قبیلهای توتمش گوزن
بود یک نفر با استفاده از پوست گوزن خودش را
به شکل آن حیوان در میآورد و دیگران دورش
میرقصیدند (مهدوی.)20 ،1392،
در این زمینه و در مورد استفاده از سماچه و رقص،
شیبانی چنین نظری را ارائه کرده است:
اقوام بدوي گاهي حيواني همانند ببر يا مار را كه با
گزندگي و درندگي خود ايجاد رعب و وحشت
ميكنند عالمت فزوني و يا دستهجمعي خود قرار
ميدادند و با آن جنبه خدايي ميبخشيدند و آن را

فصلنـامۀ علمی
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«توتم» قبيله يا رئيس طايفه ميدانستند .در
مراسم و تشريفات دستهجمعي خود را به صورت
توتم خويش در ميآوردند و اعتقاد داشتند كه
مقدس آنها كه بر بدن و اشياء نزديكشان
توتم ّ
تجلي ميكرد با نيرويي جادويي از هرگونه بدي
مصونشان ميداشت (شیبانی 5 ،1342،و .)4
پس میتوان این گونه نتیجه گرفت که پدیده توتم
نیز به مانند پدیده آنیمیزم در مسیر تکاملی آئینی خود
 توتمیسم -از ابزاری چون سماچه و رقصهای آئینیبیبهره نبوده است.
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جادو و رقصهای جادویی 
برای ارائة تعریفی از جادو نیز در دوران پیش از
تاریخ باید به همان دوران رجعت نمود؛ براساس
پژوهشهای علوم انسانی جادو در نزد انسانهای پیش
از تاریخ براساس قوانین تغییر ناپذیر طبیعت استوار بوده
است (رک :قدیانی24 ،1392،و )23و انسان آن عصر:
انسان جادوکار ،که براساس مستند گرفتن استنادات
این مقاله ،میتوان ایشان را چنین نامید (چون زندگیش
به نوعی بدون بکارگیری جادو متص ّور نبوده است) ،به
وسيله كارهاي جادويي ،با طبيعت سازش ميكند و براي
زندگي آماده ميشود؛ پس نبايد جادوي ابتدايي را كاري
زائد يا تفنني يا ح ّتي نوعي تلقين و دعا و التماس بدانيم.
جادو جزء الينفك عملي انسان ابتدايي بوده است و با
همه اعمال او آميخته است و نقشي مثبت دارد (نک:
بورکیت )313-389 ،1921،و انسانهای موسوم به
جادوکار سعی میکردند که با كارهاي جادويي ،جهان
درون خود را تغيير دهند ،به اين معني كه در پايان
مراسم جادويي ،به پيروزي خودايمان مييافتند و دلگرم
ميشدند و از اين رو ،در عرصه عمل ،با اطمينان و
جسارتي بيشتر ،تالش ميورزيدند (رک :چايلد،1948 ،
.)47
چنانچه تا بدینجا در خالل مباحث مطروحة مقاله و
مباحث فوق گذشت؛ میتوان چنین نتیجه گرفت :هنر
رقص و رقص با سماچه نیز که جزئی از آئین و زندگی و
آئینی مردم پیش از تاریخ را به خود اختصاص
زندگی
ِ
تمسکی برای نیروهای جادویی
میداده است ،وسیله ّ

محسوب میگردیده و تا بدانجا قابل پیگیری است که
پژوهشگرانی چون زیمر در مجموع در عموم جوامع
قديم هنرهایی چون رقص ،موسيقي و شعر را وابسته و
متعلق به نیروهاي جادویي میدانستهاند و اذعان
داشتهاند که بهوسيلة رقص و در پی آن ،آن انسانها،
واقعيت مسلط شوند (رک :زيمر،1947،
میتوانستهاند بر
ّ
 ،)2لذا با ت ّوجه به جایگاه هنرهایی چون رقص و جایگاه
استفاده از سماچه در آنها که رقصی موسوم به «رقص با
سماچه» را بوجود آورده است و این امر که بشر ابتدائی
در کلّیه امور زندگی ،به هنر؛ که خود فراگیر جادوگرایی
در آن اعصار بوده و پرداخت ویژهای داشته است ،بیجا
نخواهد بود که رقص با سماچه ،را حداقل ،در شروع
پیش از تاریخی خود ،رقص و هنری جادوگرایانه
محسوب کنیم و چون کلّیة امور آیینمدارانه انسانهای
جادوکار ابتدایی پیش از تاریخ بدون ت ّوسل به رقص
گزارش نشده است (نصریاشرفی ،)11 ،1379 ،بدون
شک رسیدن به این مهم کار دشواری در اینجا نمیآید
که گفته شود انسانهای ا ّولیه و بدوی آئینمدا ِر پیش از
تاریخ  ،زندگی آئینمدار خویش را با جادو و جادوگرایی
هنر رقص مبسوط و ملزوم نموده بودند و در مجموع
هنرها را به خدمت گرفته و رقصی موسوم شده کلّی
«رقصهای جادوئی» امروزه باقی است که خود به حتم
اعم از رقصهای آئینی با
صاحب زیر مجموعة بزرگی ّ
سماچه بوده است.
بنا به آنچه گفته شد ،پدیدهها و عوامل بسیاری در
پیش از تاریخ میتواند در شکلگیری پدیده نوظهور
دیگری با عنوان «رقص با سماچه» دخیل باشد؛ اگر آن
پدیدهها و عوامل و سیر تکاملی آئینی آنها را در دو
بافت اجتماعی و اعتقادی دنبال کنیم و روند آئینیشدن
را تا رسیدن به رقصگونههایی آئینی ،قابل پیگیری
بداینم و نتیجه حاصله از شکلگیری آئینها  -که انواع
و گونههای رقصها از استفاده ابزار سماچه بیبهره
نبودهاند  -به آن افزوده شود ،روند پدیدار شدن «رقص
با سماچه» شکل منسجمتری را به خود خواهد گرفت.
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نتیجه

واکاوی تاریخی آثار بهجا مانده ،تبارشناسی پدیده
رقص را به آئینهای پیوند یافته با زندگی انسانهای پیش
از  30 -25هزار سال نسبت میدهد .نمونههای رقص که
در زمینههای هنری ،اجتماعی ،فرهنگی و اعتقادی که
زندگی دوران و اعصار مختلف ،با حرکات ،گریم و
ماسکهای مخصوص اظهار وجود میکند ،با تمسک به
مفاهیم و خواستی است که کالم از افشا و تحقق آن عاجز
است .هنر رقص جایگاه ویژه و منحصر به فردی در آئینها
و همه عصرها داشته ،چنانکه بین آئین و رقص پیوند
گسستناپذیری میتوان تصور کرد .رقص بیآئین و آئین
ی  -اعتقادی بشر پیش
بیرقص در زندگی و فرهنگ اجتماع 
از تاریخ بیمعنا بوده است .ممزوج شدن این پدیده هنری
 اجتماعی ،اعتقادی-فرهنگی با پدید ه سماچه  -اینجایگاه را ویژهتر کرده است .پس از بررسی شواهد و ادله
تاریخی و مقایسۀ برخی آئینهای برجامانده در میان اقوام

بدوی کنونی ،یافته شد که سماچه و رقص با آن ،از
رفتارهای دیرپای انسان بوده که پیشینه آن به پیش از
تاریخ میرسد و با انگیزه و اهداف گوناگونی انجام میشده
است .دستهبندی انواع ،گونهها و رستههای رقص با سماچه،
که در این پژوهش مورد بررسی و مداقه قرار گرفت ،ارتباط
میان آنها و برخی باورها از جمله توتمیسم ،آنیمیسم و
جادوگرایی را پدیدار میسازد.
از سیر تاریخی اسناد به جای مانده میتوان دریافت
«رقص با سماچه» جزء الینفک زندگی و ممزوج شده با
جهانبینی فراروایتی مردمان عصرهای گوناگون است که با
وجود وابستگی به روند و فرایندهای مختلف اجتماعی و
اعتقادی محیطی هر زمان ،همواره تداوم و حضوری مستمر
داشته است .مدل پیشنهادی برگرفته از این مدعاست که
حاصل این پژوهش است.
در پایان الزم میدانم از جناب آقای پیام زین العابدینی
نیز تقدیر و تشکر نمایم.
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1. Masques
2. Aniela Jaffe
3. Tuc d’ Audubert

 .4استاد کرسی هنرهای زیبا در دانشگاه نیویورک که دو بار در
مقام پژوهشگر «تاریخ هنر» مورد ستایش خاص همکاران
خود قرار گرفته است و ممتازترین جایزه افتخاری «انجمن
هنری کالج» در این زمینه را داراست.
5. Animism

 .7یونگ در کتاب انسان در راه شکف روح خود آورده است :باید
خاطرنشان کرد که ما انگاره «بدوی» را به مثابة «اصلی»
گرفتهایم ،بیهیچ گونه نظری پیرامون اعتبار ارزشی آن
(یونگ و همکاران.)23 ،1383،
8. Bush soul
9. Levy Bruhl
10. L’ame de la brousse
11. Totem
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پینوشتها

6. Ghost

فصلنـامۀ علمی

کتابنامه
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12. Totemism
13. Animals

آريانپور،ا .ح ،)1380( .جامعهشناسي هنر .تهران :چهارم،
انتشارات گستره.
آریانپور ،ا.ح (« ،)1330فرودیسم ،با اشاراتی به ادبیات و عرفان»،
بی جا.
ارسطو ( ،)1382ارسطو و فن شعر ،ترجمة عبدالحسین
زرینکوب ،چ چهارم ،تهران :انتشارات امیرکبیر.

الياده ،ميرچا ( ،)1376رساله در تاريخ اديان ،ترجمة جالل
ستاري ،تهران :انتشارات سروش.
الیاده ،میرچا و همکاران ( ،)1376آئین و اسطوره در تئاتر،
ترجمة جالل ستاری ،تهران :انتشارات توس.
الیاده ،میرچا و دیگران ( ،)1379جهان اسطوره شناسي(،)3
ترجمة جالل ستاري ،تهران :نشر مركز.
اسپور ،دنيس ( ،)1383انگيزه آفرينندگي در سير تاريخي
هنرها ،ترجمة امير جالاللدين اعلم ،تهران :انتشارات
نيلوفر ،انتشارات دوستان.

50

افشار ،آرزو ( ،)1388درآمدي بر رقص و حركت ،تهران :انتشارات
افراز.
براكت ،اسكار.گ ،)1375( .تاريخ تئاتر جهان ،ترجمة هوشنگ
آزادي ،تهران :انتشارات مرواريد.
براكت ،اسكار.گ ،)1375( .تاريخ تئاتر جهان ،ترجمة هوشنگ
آزادي ،ج د ّوم ،تهران :انتشارات مرواريد.
بيضايي ،بهرام ( ،)1379نمايش در ايران ،چ دوم ،تهران:

نشر روشنگران و مطالعه زنان.
پاستوري ،ژانپير ( ،)1383سماع زندگان ،ترجمة
حميدرضا شعيري ،تهران :نشر قطره.

] [ Downloaded from kimiahonar.ir on 2022-09-27

پورداوود ،ابراهیم ( ،)1336فرهنگ ایران باستان ،بی جا.
جنسن،هـ  ،)1379( .پژوهشي در هنرهاي تجسمياز سپيدهدم
تاريخ تا زمان تاريخ هنر ،ترجمة پرويز مرزبان ،چ س ّوم،
تهران :شركت انتشارات علم فرهنگي.
خدامی ،علیرضا .رحمانی ،جبار .شریفی ،عالمه (،)1391
«رقص ،فرهنگ و مذهب ،نگاهی انسانشناختی به
رقصهای سنتی ،مجله پژوهشهای انسانشناسی ایران،
دوره ،2شماره ،2صص.69-87
دانیلز ،مایکل ( ،)1374خودشناسی با روش یونگ ،ترجمه
اسماعیل فصیح ،چ د ّوم ،تهران :انتشارات جویا.
دالور ،علی ( .)1389روششناسی کیفی ،فصلنامه راهبرد:
ش.54
تمدن كتاب ا ّول مشرق زمين:
دورانت ،ويل ( ،)1343تاريخ ّ
تمدن ،ترجمة احمد آرام ،چ د ّوم ،تهران :انتشارات
گاهواره ّ

اقبال.
ذكاء ،يحيي(« ،)1342رقص در ايران پيش از تاريخ» ،مجله
موسيقي ،انتشارات هنرهاي زيباي كشور ،تهران :ش -80
 ،79دوره س ّوم مرداد ،شهريور.43-59 ،
ذكاء ،يحيي ( 2537ش.الف)« ،تاريخ رقص در ايران» ،مجله هنر
و مردم ،انتشارات وزارت فرهنگ و هنر ،تهران :سال
شانزدهم ،ش صدو هشتاد و هشتم ،خرداد ماه.2-12 ،
ذکاء ،یحیی ( 2537ش.ب) «،تاریخ رقص در ایران» ،مجله هنر
و مردم ،انتشارات وزارت فرهنگ و هنر ،تهران :تیر و
مردادماه ،ش .2-7، 189-190
شوالیه ،ژانژاک .گربران ،آلن (« ،)1382فرهنگ نمادها :اساطیر،
رویاها ،رسوم ،ایمائ و اشاره ،اشکال و قوالب ،چهرهها،
رنگها ،اعداد» ،مترجم :سودابه فضایلی  -ناشر ،جیحون.
شيباني ،منوچهر (« ،)1342هنرهاي بدوي» ،مجله موسيقي،
انتشارات هنرهاي زيباي كشور ،تهران :تيرماه ،ش  ،78دوره
س ّوم.1-9 ،
قدياني ،عباس ( ،)1392مذهب و باورهاي ديني (از ايران باستان
تا پايان سلسله زنديه) ،تهران :انتشارات آرون.
کوپر،جی .سی ،)1391( .فرهنگ نمادهای آئینی ،ترجمة رقیه
بهزادی ،تهران :نشر علمی.
كراوس ،ريچارد (2537ش« ،).رقص :رقصهای فرهنگهای
پیش از مسیحیت» ،ترجمة مسعود رجبنيا ،مجله هنر و
مردم ،انتشارات وزارت و فرهنگ و هنر،سال شانزدهم ،ش
ت ماه،تهران.
يكصد و هشتاد و هفتم ،اردیبهش 
گارودي ،روژه ( ،)1389رقص زندگي ،ترجمة افضل وثوقي،
مشهد :نشر چراغ ديده.
البان ،رودولف (« ،)1380حرکت ،رقص و بیان نمايشي»،
«فصلنامهنمايش»،مهر.45-51 .
صودين» ،در مجموعه فرهنگ
ت (« ،)1374رق 
لين ه هانا ،جودي 
و دين ،ويراستار میرچاالیاده ،ترجمة مهرانگیز اوحدی.
.402-422
م ّکی ،ابراهیم ( ،)1388شناخت عوامل نمایش ،چ ششم،
ی ایران ،تهران.
انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسالم 
ملكپور ،جمشيد ( ،)1364گزيدهاي از تاريخ نمايش در جهان،
چ كيهان ،تهران.
مهدوي ،حسامالدين ( ،)1392جشنها و آيينهاي ايران ،تهران:
نشر نقد افكار.
نصریاشرفی ،جهانگیر (« ،)1379نگاهی به تاریخچه رقص در
ایران» ،فصلنامه موسیقی مقام ،ش ،8تهران. 8-43 :
نصرياشرفي ،جهانگير ( ،)1383نمايش و موسيقي در ايران،
تهران :انتشارات آر َون.
نصرياشرفي ،جهانگير ( ،)1383نمايش و موسيقي در ايران ،ج

 یعامتجا هاگتساخ و یخیرات دنیارف( هچامس اب نوزوم ینییآ تاکرح یسانشرابت- �������������������������������������������������������������������������������������������� � )یداقتعا

. انتشارات آرون: تهران،س ّوم
، انسان و سمبولهایش،)1383(  کارل گوستاو و همکاران،یونگ
. انتشارات جامی: تهران، چ چهارم،ترجمة محمد سلطانیه

Burkitt, M. C. (1921), Prehistory, Kington,
United Kingdom.
ــــــــــ. (1925), Prehistory, Combridge University Press.

[ Downloaded from kimiahonar.ir on 2022-09-27 ]

51

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Childe, V. Gordon (1948), Man Makes Himself, The New American Library. New
York. Publication London :Watts.
Childe, V. Gordon (1948), What Happened in
History, London.
Kaeppler, Adrienne L. (1978), “Dance in Anthropological Perspective”, In Annual Review of Anthropology, V 7, PP: 31-49.
Obermaier. H., Kuhn, H. (1930), Bushmen
Art: rock Paintings of south-west Africa,
London; New York: H. Milford. Oxford
University Press.
Sachs, H. (1927), World History of the Dance,
NewYork: Norton. 1927-1955.
Spearman (1936), Psychology, Vol.I. The
American Journal of Psychology, Vol 1.
London: Macmillan.
Thomson. G., (1949), Studies in Ancient
Greek Society, London; George Thomson
& W. F. J. K. night, Journal of Hellenic
Studies (1952).
Tylor, E. B (1913), Primitive Culture, Fifth
Edition, vol. I, London.
Zimmer. H (1947), My thousand Symbds in
Indian Art and Civiliation, Bollingen Foundation, U.S.A., 1946, 1947, 1953; Heinrich
Robert Zimmer Edited by Joseph Campbell.

